
 

A legjobb kamstrup ügyfél esettanulmány elismerése         2021/03/10                                                                                                               

 
Tisztelt Ügyfeleink! 

Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy a Comptech Kft. által képviselt kamstrup  A/S 

egy belső versenyt hirdetett azzal a 
céllal, hogy a világ különböző régióiban 
tevékenykedő értékesítési munkatársai 
megosszák a jó ügyfél történeteiket 
ezzel inspirálva és megmutatva, hogy 
termékeink és megoldásaink értéket 
teremtenek ügyfelek számára a világ 
különböző részein és üzleti területein. 
A 2020 legjobb ügyféltörténet díját a 

Hydroko projekt kapta. A kamstrup és 

a belga Hydroko együttműködésének 
célja egy intelligens vízmérő fejlesztése 
volt az antwerpeni vízmű, a Water-link 
számára, részben kiegészítve a 
Hydroko HidroKonekt okos szelepét és 
SIGFOX kiolvasó rendszerét. 
 

 
Az antwerpeni vízmű munkatársai 

örömmel mutatják a beépítésre váró 
szerelvényt.   

 

Egy korábbi Hírlevelünkben már beszámoltunk arról, hogy a kamstrup A/S nyert a 

belga vízmérő tenderen. A tervezett 205.000 db. MULTICAL®21 okos vízmérőből több, 
mint 150.000 darabot már be is szereltek a belga Antwerpen tartomány 7 önkormányzati 
területén. 

Azért nyert a Hydroko esettanulmány, mert tisztán és tényszerűen mutatja be, hogy 

termékeink és megoldásaink értéket teremtenek ügyfeleink számára, ahogy azt is, 

hogy mennyire fontos is a szoros és bizalmas együttműködés egy olyan partnerrel, 

mint a Hydroko a projekt sikere érdekében. A teljes esettanulmány és a kapcsolódó itt 

olvasható ill. tekinthető meg angol nyelven. 

 Read the whole case and watch the movie here 

 

https://www.kamstrup.com/en-en
https://hydroko.com/
https://www.multical.hu/upload/files/hirlevel/Kamstrup_nyert_Belgiumban.pdf
https://products.kamstrup.com/documents/515d4ab2d5c7a.pdf
https://hydroko.com/
https://www.kamstrup.com/en-en/Customer-references/Water/case-water-link%23/
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És miért érdekes mindez a számunkra? 

 

Ugyanis a belga Hydroko EU projekt keretében 300 mérőpontot telepít Budapesten a 

Fővárosi Vízművek közreműködésével. a Szállításra kerülő Hydroko PIA szelep 

Magyarországon nem SIGFOX kommunikációval hanem 4G hálózaton NB-IoT-vel fog 

megvalósulni. 

Megjegyzendő, hogy az   általunk forgalmazott 3. generációs hőfogyasztásmérőkhöz 

már elérhető IoT modulok: LoraWAN ill. rövidesen NB-IoT modulok is elérhetők 

lesznek. 

 

 
A vízmérő flowIQ®2200 pedig innovatív akusztikus szivárgás detektálással ellátott 

hidegvizes kamstrup vízmérő 

 

A kamstrup gondoskodik az okos mérőkről, a kapcsolódó infrastruktúráról, a READy 

mérésadatgyűjtő rendszerről, mely több hazai városban eredményesen üzemel és a 
Leak Detector (szivárgás detektor) analitikai eszközről.  
 
A telepítendő Hydroko szelep higiéniai vizsgálatát az NNK illetékes főosztálya 
elvégezte és a regisztrált 15289-2/2021/KTEF nyilvántartási számon A vízmérő 
higiéniai vizsgálata már korábban befejeződött és a vonatkozó jegyzőkönyvek 
honlapunkon fellelhetők. 
  

https://products.kamstrup.com/documents/5ed8efa371ae5.pdf
https://www.multical.hu/upload/files/READy_Megoldas.pdf
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Befejezésül bemutatjuk az innovatív háztartási vízmérő családot: 

 
MULTICAL® 21 okos háztartási vízmérő 
család. MULTICAL® 21 vezetéknélküli 
M-Bus kommunikációval rendelkező 
hideg/melegvízmérő. A flowIQ®2101 
vezetékes M-Bus kommunikációval 
szerelt mérő és a flowIQ® 2200 pedig 
innovatív akusztikus szivárgás 
detektálással ellátott hidegvizes 
változat.  

 

 

További részletek találhatók még 
megújult honlapunkon: 

www.multical.hu 
 

Kövessen minket a Facebookon is! 

      
 

Kiadva: 2021/03/12 

 
Fontos tudni, hogy az Európai Unió 2012/27/EU irányelve és annak 2018. december 11-i, 2018/2002 
számú frissítése előírja, hogy az Európai Unió területén 2020.10.25-ét követően nem építhető be olyan 
költségmegosztó vagy egyéb mérőeszköz, amely távolról nem leolvasható. A frissítés itt olvasható a 
328/220 oldaltól 
 

 

 

http://www.multical.hu/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L2002&from=EN
https://www.facebook.com/ComptechKft/

